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3 hovedområder 

1. Før optagelse på Talentidrætsklassen U13 screening 
2. Langmarksskolen 7.-9. klasse U-14, U-15 og U16 
3. Ungdomsuddannelserne, U-18 og Ungsenior 

Tillæg: Årshjul for morgentræning 
Tillæg samarbejdsaftale FC Horsens og TDK/Hrs kommune (separat dokument) 
 
 

1. Før optagelse på Talentidrætsklassen - U13 screening 
 

FC Horsens er prioriteret samarbejdsklub med Horsens kommune jævnfør Team Danmark aftalen og dermed 
ansvarlig for setuppet omkring morgentræning for pigefodbold i samarbejde med Horsens Kommune. Som 
led i synliggørelse og rekruttering til Talentidrætsklassen tilbyder og gennemfører FC Horsens en række 
træninger (fremover kaldet ”Tekniktræning”), der henvender sig til alle 6. klasse/U13 fodboldpiger i 8700 
regi på tværs af klubtilhørsforhold. 
 
Formålet med Tekniktræningen er at tilbyde et ekstra træningspas, for alle piger, der brænder for deres 
fodbold og ønsker ekstra træningspas med fokus udelukkende på teknisk udvikling og leg med bolden.  
Tekniktræningen forestås af de ansatte morgentrænere og spillerne får dermed en uforpligtende mulighed 
for at stifte bekendskab med både trænerne og setuppet, inden de skal vælge tilmelding til linien, som ofte 
indebærer et skoleskifte.  
 
Samtidig vil disse træningspas fungere som en sportslig screening som skal sikre at den enkelte spillers 
sportslige niveau kan bedømmes på et tilfredsstillende grundlag. Tilbuddet vil som udgangspunkt være et 
”klub neutralt” tilbud, som faciliteres af FC Horsens på vegne af Horsens kommunes Team Danmark aftale, 
hvor pigefodbold er prioriteret idræt. 
 
I det omfang der foreligger formelle samarbejdsaftaler mellem FC Horsens (licensklubben) og den enkelte 
klub er det aftalt at Tekniktræningen samtidig kan fungere som en sportslig screening mhp. evt rekruttering 
til FC Horsens U13/U14 hold.  
 
Allerede i efteråret hvor kommende U-14 spillere endnu er U-13 spillere afholdes der et forældremøde. Her 
informeres om skoletilbuddet på Langmarksskolen (LM) fra 7. klasse og alle forældre får besked hvis deres 
pige har indstillingen og niveauet bør de overveje om hun skal indmeldes på LM i 7. klasse.  

LM afholder primo hvert år deres store fælles Infomøde for alle interesserede udøvere og forældre på tværs 
af idrætsgrene. FC Horsens sørger for at udbrede kendskabet til dette møde. Ved mødet er U-14-træneren, 



 
HoC FC, FC Horsens uddannelsesansvarlige, samt kommunens Eliteidrætskonsulent til stede for at rådgive og 
anvise. 

Hvis spilleren starter som U-13/U14 spiller i FC Horsens inviteres forældre og spillere til et besøg på LM hvor 
skoleleder samt skolens idrætskoordinator er til stede for at rådgive og anvise. 

I efteråret afholdes der individuelle samtaler med U-13 træner, HoC, forældre og spiller omkring flytning af 
skole i 7. klasse. Der afholdes i dag infomøder for både forældre og alle nyoptagede elever til kommende 7. 
årgang i foråret før opstart. 

 

2. Langmarkskolen 7.-9. klasse 

På Langmarkskolen er samtlige spillere U-14, U-15 og U-16 elever på skolen. 

Det giver unikke muligheder for træning i skoletiden.  

Alle spillerne træner mandag og onsdag morgen fra kl. 08.00 – 09.15 og møder ind til 2. modul på skolen kl. 
10.00. Ungdomsuddannelserne kl. 9.50. 

Rent skemamæssigt har alle elever fri til morgen træning mandag og onsdag morgen. Klassen består af øvrige 
elever der dyrker morgentræning med håndbold, basketball, svømning, osv.  

Hvert kvartal afholdes et statusmøde med deltagelse af de relevante stakeholders. På disse møder vendes 
trivsel, engagement og uddannelses parathed på alle fodboldpiger i de 3 klasser. 

Dagsorden;  

Skolens planer for 7.-9. klasse den kommende måned 

FC Horsens planer for U-14-U-16, U18 den kommende måned 

Trivsel i de enkelte grupper 

Elever der skal have et særligt fokus  

 
Samarbejdsklubben faciliterer en kvalificeret morgentræning for alle optagne spillere frem til udgangen af 9. 
klassetrin uanset om eleven falder i niveau gennem forløbet. 
 

3.Ungdomsuddannelserne U18-Ungsenior 

I efteråret hvor spillerne går i 9. klasse på Langmarkskolen inviteres forældre og spillere til et 
informationsmøde om muligheder for Dual Career. 

Til stede er daglig leder på Sportscollege Horsens, som er Horsens model for Dual Career omkring 
ungdomsuddannelserne, HoC FC, FC Horsens uddannelsesansvarlige og kommunens elitekoordinator. 

Her præsenteres mulighederne for at bibeholde fodboldtræning i skoletiden. Alle ungdomsuddannelser giver 
skemafri til morgentræning mandag og onsdag morgen, på 1-2 studieretninger på hver ungdomsuddannelse.  

Alle spillerne træner mandag og onsdag morgen fra kl. 08.00 – 09.15 og møder ind til 2. modul på 
Ungdomsuddannelserne kl. 9.50. 



 
Hvis spilleren vælger at tage en HHX uddannelse er der i det skema indlagt fri til fodboldtræning torsdag i 2. 
modul, samt nogle tirsdag formiddage i løbet af skoleåret. 

I vinterperioden afholdes der individuelle samtaler med alle U18 spillere, samt forældre hvor U18-træneren 
giver et bud på spillerens fremtid i FC Horsens.  

Såfremt der aftales et opbrud, hjælper FC Horsens med at finde en anden klub til spilleren. 
Såfremt der aftales et videre forløb i FC Horsens, forpligter klubben sig til at beholde spilleren i truppen til 
udgangen af ungdomsuddannelsen. 
 
Dagsorden 
Planer for uddannelserne den kommende tid 
Planer for FC Horsens U-18 og Ungsenior den kommende tid 
Trivsel 
Udvikling af projektet omkring formiddagstræning 
Ungdomslandsholdspillere 
Spillere der træner med FC Horsens 1. seniorhold 
 
 
Kontaktoplysninger; 
 
Langmarkskolen 
Skoleleder Christian Christensen, mobil 40339271, mail cch@horsens.dk 
Idrætsskolekoordinator Mette Westh Kjersgaard, mobil 40 68 42 40, mail: mett224a@hkfs.dk 
 
Ungdomsuddannelser; 
Daglig leder Sportscollege Horsens Torben Knudsen, Mobil 4212 72 70, mail: tkn@learnmark.dk HHX, HTX 
Rektor Sune Agger, mobil 42127230, mail suag@learnmark.dk 
STX, rektor Thomas Lindved, mobil 27775041, mail tl@hs-gym.dk 
EUX, rektor Lars Henrik Poulsen, mobil 22135447, mail lhp@learnmark.dk 
HF/VUC, inspektør Dina Balling, mobil 60898020, mail db@horsenshfvuc.dk 
Step 10, skoleleder Tina Bay, mobil 42127222, mail tir@learnmark.dk 
 
 
Årshjul for Talentidrætsklasserne: 
- Primo 4. kvartal: Klubmøder individuelt for interesserede (Kombineres med ”Tekniktræning”) 
- Ultimo 4. kvartal: Stort Infomøde for alle interesserede på Langmarkskolen 
- Januar-Marts: Ansøgningsproces (deadline for ansøgning, sportslig screening, skolesamtaler) 
- Maj: Infomøde for alle optagede elever og forældre til kommende 7. årgang 
- Juni: Teambuilding dag alle nye 7. klasser med start i morgentræning og efterfølgende en dag på 
Langmarkskolen. I morgentræningen inviteres også nye elever til 8. og 9. klasse. 
- August: 1. skoledag – Teambuilding dag med egen klasse/årgang 
  
Vedrørende de nuværende kommunikationslinjer er følgende implementeret: 

·         Trænermøder i regi af Elitesport Horsens. Idrætsskolekoordinatoren deltager ad hoc 
·         Talent Netværk Horsens med repræsentanter fra både klub, skole og Elitesport Horsens 
·         Skole/hjem-samtaler med deltagelse af både skole og klub 
·         Systematiske drøftelser med bl.a. koordinering af proces i forbindelse med optag til et nyt skoleår 
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·         Årlige møder på ledelsesplan mellem klub, skole og eliteidrætskoordinator 
·         Ad hoc drøftelser mellem talentansvarlig fra klub og idrætsskolekoordintator 

 

 

 


